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KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Firma powstała w 2016 roku, a jej
założycielem jest Marcin Jóźwiak –
nauczyciel wychowania fizycznego,
trener z licencją UEFA, absolwent
poznańskiego AWF, menadżer sportu,
pasjonat sportu w pracy z dziećmi
i młodzieżą nieprzerwanie od 2005 roku.
Uczestnicząc aktywnie w rozwoju
sportowym młodych ludzi zawsze staram
się dać im odpowiednie wsparcie, tak by
rozwijały w sobie poczucie pewności
i wiary we własne możliwości. Staram się
pobudzać ich ciekawość świata oraz chęć
zdobywania wiedzy w sposób zbierania
własnych doświadczeń, przeżyć, prób
często nawet kosztem popełniania
błędów. Moje najważniejsze życiowe
hasło zawiera się w słowach „w sporcie,
aktywności fizycznej jeśli chcesz
innych „zapalać”, samemu musisz
płonąć”
We
wszystkich
zorganizowanych
zajęciach i wspólnych wyjazdach
obozowych dominuje szacunek, kultura,
nauka, dobra zabawa i oczywiście
niezbędna podczas całego pobytu radosna
atmosfera.
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Szanowni Państwo,
aby pomóc Wam w wyborze oferty oraz w przygotowaniu
dziecka do wyjazdu, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na
kilka ważnych spraw związanych z organizacją i realizacją
naszych RAFiKowych obozów sportowo – rekreacyjnych.
KADRA
Współpracujemy w grupie
przyjaciół
sprawdzonych
i wykwalifikowanych opiekunów, którzy również z nami tworzą
obozowe projekty. Najczęściej są to nauczyciele szkolni,
wychowawcy, trenerzy. Wszyscy posiadają stosowne
uprawnienia, które rok w rok weryfikuje Kuratorium Oświaty.
Zdajemy sobie sprawę, że to kadra tworzy atmosferę, która jest
unikatowa i niepowtarzalna. Nasza kadra to nie tylko
wychowawcy. To ratownicy WOPR, TOPR, animatorzy,
instruktorzy, specjaliści. To ludzie z wielką pasją od których
można czerpać inspirację i budować swoją sportową wartość.
TRANSPORT
Wszystkie nasze wyjazdy odbywają się transportem
zorganizowanym.
Korzystamy
z
licencjonowanych
i sprawdzonych firm transportowych. Kierowcy to już nasi
przyjaciele z którymi żadna podróż nie może być nudna.
ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
Wszystkie obiekty, w których kwaterujemy naszych
uczestników
spełniają
wymogi
stawiane
obiektom
przeznaczonym dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kontrolowane są przez Straż Pożarną, Sanepid, Kuratorium
Oświaty. Jeśli uczestnik wymaga specjalnej diety (np.
wegetariańska, bezglutenowa itp.) należy ten fakt
bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji w celu
realizacji naszych świadczeń.
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Ten aspekt jest dla nas najważniejszy. Dlatego przed podjęciem
decyzji o zapisaniu dziecka na wyjazd prosimy rodziców
o wnikliwą analizę naszej oferty. Jeśli Wasze dziecko cierpi na
jakiekolwiek choroby przewlekłe lub dolegliwości innego
rodzaju, nie jest to powodem by nie mogło uczestniczyć
w naszym wspólnym wyjeździe. Odpowiednią decyzję w takim
wypadku podejmuje rodzic wspólnie z lekarzem, który
wystawia stosowne oświadczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych, a wszelkie informacje istotne co do dolegliwości
muszą znaleźć się w karcie kwalifikacyjnej. Dziecko chore,
przeziębione, nie może uczestniczyć w zorganizowanym
wypoczynku. W tym celu w naszej ofercie posiadamy również
dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.
Takie ubezpieczenie możliwe jest do wykupienia w dniu
rezerwacji miejsca dla dziecka. Dziecko nie może posiadać ze
sobą żadnych lekarstw. Wszelkie niezbędne medykamenty
należy przekazać wyłącznie kierownikowi wyjazdu.
BAGAŻ
W dokumentach przy organizacji wyjazdów udostępniamy
Państwu stosowną instrukcję niezbędnych rzeczy jakie należy
spakować do torby podróżnej. Jeśli wykonacie tą czynność
razem z dzieckiem, będzie mu łatwiej się rozpakować
i funkcjonować po dotarciu do pokoju. Każdy bagaż musi być
podpisany w indywidualnie ustalony sposób, by ułatwić jego
identyfikację.
WCZEŚNIEJSZY ODBIÓR DZIECKA Z WYPOCZYNKU
Nie rzadko odbieracie Państwo Waszą pociechę z obozu
wcześniej.
Taki
przypadek
musi
być
zgłoszony
i ustalony z kierownikiem wyjazdu. Niezbędne jest również
stosowne pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna lub innej
osoby wskazanej w ww. dokumencie.
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EPIDEMIA COVID - 19
Rok 2020 jak wszyscy wiemy był rokiem niepewności.
RAFiKowi udało się zorganizować latem 2020 roku dwa obozy
sportowo – rekreacyjne w Rewalu oraz dwutygodniowe
półkolonie w których udział brało ponad 100 uczestników.
Nasza kadra przeszła stosowne szkolenie według wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy pewni, że
zdobyte doświadczenie pozwoli nam również bezpiecznie
zorganizować wypoczynek latem 2021 roku.
DOKUMENTY
Wszelkie niezbędne dokumenty jakie są do wypełnienia dla
każdego uczestnika naszych wyjazdów dostępne są na stronie
internetowej: www.rafik.fun w odpowiednich zakładkach.
NIE ZABIERAMY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Już od wielu lat organizujemy wyjazdy wakacyjne na które nasi
uczestnicy nie zabierają: smartfonów, tabletów czy innej
elektroniki. Każdy rodzic wysyłając z nami swoje dziecko ma
numery telefonów do kadry. Każdego dnia na funpagu dostępna
jest fotorelacja z informacjami jak spędzamy czas. Nasi
uczestnicy maja okazję nawiązać nowe kontakty społeczne i na
tym aspekcie zależy nam najbardziej.
KIESZONKOWE
Kwestia posiadania własnych środków płatniczych na własne
atrakcje jest indywidualna. Często rodzice przekazują naszym
trenerom kopertę z pieniędzmi i stosowną instrukcją
wydatkowania środków pieniężnych w każdym dniu pobytu.
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PIŁKARSKO – PLAŻOWA ESKAPADA W REWALU
PIŁKARSKO – EDUKACYJNA PRZYGODA
W USTRONIU MORSKIM
WARMIA i MAZURY JEDNYM SŁOWEM BLIŻEJ NATURY
PIŁKARSKI KLIMAT W OLSZTYNIE
MAGICZNA i KLIMATYCZNA WISŁA – ZAKOCHASZ SIĘ W NIEJ
PIŁKARSKO – WĘDROWNA WYPRAWA W GÓRY
WĘDROWNA I CIEKAWA OCHOTNICA GÓRNA
MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI BONU TURYSTYCZNEGO
LICENCJONOWANE SPORTOWE BIURO TURYSTYCZNE
WPISANE DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYCZNYCH
POSIADAJĄCE GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PONAD 40 OBOZÓW
W CAŁEJ POLSCE LATEM i ZIMĄ
TYLKO SPRAWDZONE LOKALIZACJE W CAŁEJ POLSCE
NAPISZ DO NAS – ROZPOCZNIEMY WSPÓŁPRACĘ
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ZIMOWA NIEZAPOMNIANA PRZYGODA W GÓRACH
W JAGNIĄTKOWIE KOŁO KARPACZA

CODZIENNE ZAJĘCIA NA STOKU NARCIARSKIM
Z INSTRUKTOREM
CODZIENNE ZAJĘCIA SPORTOWE W HALI SPORTOWEJ
W OŚRODKU: UNIHOKEJ, PIKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA, PIŁKA
NOŻNA, ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
ATRAKCJE FAKULTATYWNE: ZWIEDZANIE HUTY SZKŁA
POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI
ATRAKCJE FAKULTATYWNE: TERMY CIEPLICKIE I
NIEZAPOMNIANA CHWILA REKREACJI
GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ UCZESTNIKÓW POMIĘDZY
SOBĄ ORAZ KADRĄ TRENERÓW I WYCHOWAWCÓW
KOMPLEKSOWA I SPRAWDZONA USŁUGA TRANSPORTOWA
W OBIE STRONY ORAZ NA MIEJSCU PODCZAS WYCIECZEK
FAKULTATYWNYCH

TYLKO SPRAWDZONE LOKALIZACJE
Sportowe Biuro Podróży
„RAFiK” Marcin Jóźwiak
ul. Wschodnia 25h/79
62-030 Luboń

+ 48 728 457 887
kontakt@rafik.fun
www.rafik.fun

UczyZwiedzaTrenujeDobrzeWychowuje
rafik.fun

RADOSNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i KULTURA

DZIEŃ ➀
Przyjazd na ustalone miejsce tygodniowego
pobytu,
zakwaterowanie
w
pokojach,
obiadokolacja, spacer po okolicy, kolacja,
spotkanie organizacyjne, podania zadań
i celów podczas całego wspólnego tygodnia
pracy, zasady bhp, zabawy integrujące całą
grupę. Turniej w grze FIFA na konsoli.

DZIEŃ ➁

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach,
obiad, relaks i następnie przygotowanie
do drugiej jednostki treningowej, kolacja,
podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące
grupę. Turniej w grze FIFA na konsoli.

DZIEŃ ➂

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach,
obiad, relaks i następnie przygotowanie
do drugiej jednostki treningowej, kolacja,
podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące
grupę, konkursy indywidualne związane
ze sportem, również manualne, artystyczne.
Spacer po okolicy. Turniej w grze FIFA
na konsoli.
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PRZYKŁADOWY PROGRAM TYGODNIOWEGO POBYTU
DZIEŃ ➃
Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach,
obiad, relaks i dzień odpoczynku. Wycieczka
fakultatywna by złapać sił na resztę obozowych
dni, czas beztroskiego leniuchowania według
inwencji uczestników. Zabawa terenowa
przełamująca bariery społecznego kontaktu –
podchody. Turniej w grze FIFA na konsoli.

DZIEŃ ➄

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach,
obiad, relaks i następnie przygotowanie
do drugiej jednostki treningowej, kolacja,
podsumowanie dnia, gry i zabawy integrujące
grupę, konkursy sprawnościowe. Sporty
uzupełniające: tenis stołowy, teqball, bilard,
szachy, warcaby, planszówki. Turniej w grze
FIFA na konsoli.

DZIEŃ ➅

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu, odnowa biologiczna po zajęciach,
obiad, relaks i wycieczka po okolicy, czas
na
zakupy indywidualne.
Kształtowanie
sportowych nawyków w sportach różnych.

+ 48 728 457 887
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Relaks w wodach termalnych. Turniej w grze
FIFA na konsoli.

DZIEŃ ➆

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do treningu. Sesja treningowa bardzo swobodna.
Konkursy i nagrody. Podsumowanie pobytu.
Spacer po okolicy.

DZIEŃ ➇

Po pobudce i śniadaniu przygotowanie
do wyjazdu, wykwaterowanie. Wyjazd do domu.

Każdy dzień jest wyjątkowy, podczas zajęć
ogólnorozwojowych
uczestnicy
otrzymują
solidną
porcję
odpowiednich
nawyków,
przyzwyczajeń, by po powrocie do domu
funkcjonować w zupełnie inny lepszy sposób.
W pokojach prowadzona jest czystość każdego
dnia, uczestnicy wykonują codzienne obowiązki
w roli dyżurnych. Uczą się zasad oraz
odpowiedniego funkcjonowania w grupie
rówieśników.
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OBOZY ZIMA

TRENINGI INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA SPORTOWE
W PRZEDSZKOLACH
PÓŁKOLONIE
ZIELONE SZKOŁY
WYJAZDY INTEGRACYJNE
SKLEP SPORTOWY

LIGA PIŁKARSKA
WIOSNA, JESIEŃ, ZIMA

DUMNY Z PARTNERSTWA
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